
 
 

 

KUPNÍ SMLOUVA 
 
1. KSP Computer & Services, s.r.o.  

se sídlem Praha 8 - Troja, Nad Strání 109/46, PSČ 180 00  

IČO: 27875849   

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze  

oddíl C, vložka 123420 

zastoupena Petrem Kašparovským, jednatelem 

(dále jen „Prodávající”) 

 
a 
Základní škola waldorfská, Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9 
se sídlem Praha 5, Butovická 228/9, PSČ 158 00 

IČO: 65990722 

zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení 

zastoupena Ing. Pavlem Selešim, ředitelem 

(dále jen „Kupující”) (Prodávající a Kupující společně dále jen „Smluvní strany“) 

 
uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“)  

podle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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I. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1.1 Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího prodat Kupujícímu server HPE Proliant DL360 Gen 9, popis 
je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Zboží“), a převést na něj vlastnické právo ke Zboží a závazek 
Kupujícího zaplatit sjednanou kupní cenu. 

 
1.2 Kupující se zavazuje k převzetí Zboží a zaplacení kupní ceny dle čl. II Smlouvy.  

 
II. 

CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

2.1 Kupní cena Zboží činí celkem 84094,- Kč včetně DPH (dále jen „Kupní cena“). 
 

2.2 Kupní cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou, kterou není možno překročit.  

 
2.3 Kupní cena obsahuje veškeré náklady na veškeré dodávky a související práce a služby nezbytné pro řádné 

a včasné splnění předmětu Smlouvy, zejména náklady na pořízení Zboží včetně nákladů na jeho výrobu a 
montáž, náklady na dopravu Zboží do místa plnění včetně případných nákladů na manipulační 
mechanismy, náklady na pojištění Zboží, ostrahu Zboží do jeho předání a převzetí, daně, poplatky a cla 
spojené s dodávkou Zboží, náklady na průvodní dokumentaci, náklady na provedení všech nezbytných 
revizí a zkoušek, náklady na likvidaci odpadů vzniklých při dodávce Zboží, náklady na licence a náklady na 
zaškolení pracovníků Kupujícího. 
   

2.4 Kupní cena bude Kupujícím hrazena na základě daňového dokladu vystavené Prodávajícím, přičemž celá 
Kupní cena bude Kupujícím uhrazena po uvedení Zboží do plného provozu, a to na základě oběma stranami 
odsouhlaseného a podepsaného Předávacího protokolu, který bude přílohou faktury. Splatnost faktury je 
14 dní ode dne jejího doručení Kupujícímu. 
 

2.5 V případě prodlení s úhradou Kupní ceny se Kupující zavazuje Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. 
 

2.6 Povinnost Kupujícího zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Kupujícího. 
 

2.7 Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.8 Kupující si vyhrazuje právo vrátit fakturu Prodávajícímu bez úhrady, jestliže nebude splňovat požadované 
náležitosti. Po dobu, o kterou se v důsledku prodlení Prodávajícího s doručením nové faktury prodloužila 
doba splatnosti faktur sjednaná v čl. IV této Smlouvy, se Kupující neocitá v prodlení s úhradou příslušné 
části Kupní ceny vyúčtované danou fakturou. 
 

2.9 Každá faktura bude Kupujícímu předložena ve dvou vyhotoveních, a to včetně příloh. 

 
III. 

PRÁVA A POVINOSTI STRAN, PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ 
 

3.1 Dopravu Zboží do místa plnění zajišťuje Prodávající, přičemž místem plnění je sídlo Kupujícího. 
 

3.2 Prodávající je držitelem licence k software, který je dodáván na základě této Smlouvy současně se Zbožím 
(dále jen „Software“), a je oprávněn bez jakéhokoli omezení tuto licenci poskytovat třetím osobám. 
Prodávající tímto poskytuje Kupujícímu oprávnění k výkonu práva užít Software k zajištění výkonu své 
podnikatelské činnosti (dále jen „Licence“). 

 
3.3 Licence se poskytuje jako časově neomezená, nevýhradní a bezúplatná. 
 
3.4 Prodávající je povinen Software pravidelně bezplatně aktualizovat. 

 
3.5 Smluvní strany se dohodly, že náklady na dopravu Zboží nese Prodávající. 

 
3.6 Prodávající je povinen předat Zboží Kupujícímu nejpozději do 3 týdnů ode dne podpisu této Smlouvy, a to 

včetně provedení všech prací a služeb, které jsou sjednány v této Smlouvě. 
 

3.7 Montáž Zboží zajistí na své náklady Prodávající po vzájemné dohodě s Kupujícím bez zbytečného prodlení 
po dodání Zboží Kupujícímu. Montáž Zboží zahrnuje jeho instalaci, odzkoušení a ověření správné funkčnosti 
Zboží, případně jeho seřízení, jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby Zboží mohlo 
plnit sjednaný či obvyklý účel. 

 
3.8 Po řádné montáži Zboží bude vyhotoven předávací protokol, v kterém smluvní strany potvrdí převzetí 

řádně dodaného Zboží (dále jen „Předávací protokol“).  
 

3.9 Prodávající předloží Kupujícímu dokumentaci Zboží, znázorňující Zboží tak, jak bylo vyrobeno, včetně 
veškerých certifikátů, prohlášení o shodě, revizních zpráv, návodu k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
dokladu o provedení technických a jiných zkoušek (dále jen „Dokumentace“). 
 

3.10 Při předání a převzetí Zboží předloží Prodávající Kupujícímu kompletní verzi Dokumentace. 
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3.11 Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží v okamžiku podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními 
stranami. 
 

3.12 V případě nedodržení dohodnutého termínu uvedení Zboží do plného provozu se Prodávající zavazuje 
Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Zboží, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

3.13 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení oznámení o vyčíslení smluvní 
pokuty povinnému subjektu. Nárok na náhradu škody vzniklé z povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta dle této Smlouvy, není smluvními pokutami ujednanými ve Smlouvě dotčen. 

 
IV. 

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 

4.1 Záruční doba poskytnutá Prodávajícím činí 36 měsíců ode dne předání zboží Kupujícímu. 
 
4.2 Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, jež má Zboží v době jeho uvedení do plného provozu, 

a dále odpovídá za vady Zboží, jež se vyskytnou na Zboží v záruční době. Dále Prodávající odpovídá za 
veškeré vady Zboží, jež se vyskytnou po okamžiku uvedení Zboží do plného provozu či po uplynutí záruční 
doby, pokud byly způsobeny porušením povinnosti Prodávajícího. 
 

4.3 Kupující oznámí Prodávajícímu vady písemnou formou bezodkladně po jejich zjištění. Za písemnou formu 
strany rovněž považují email. 
 
Kontaktní údaje prodávajícího pro nahlášení vad Zboží: 
 
Adresa: Nad Akcízem 1006/2, PSČ 182 00, Praha 8 
e-mail: podpora@hpe.com a v kopii na info@kspcs.cz, telefon 239 018 791 
 

4.4 Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této 
vady. 
 

4.5 Prodávající je povinen zajistit bezplatné odstranění vad zboží zjištěných v průběhu záruční doby. Náklady 
na odstranění oznámené vady nese Prodávající ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali 
byla vada oznámena a práva Kupujícího z vadného plnění uplatněna oprávněně. 
 

4.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že Kupující oznámil vadu a uplatnil práva z vadného plnění 
neoprávněně, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré náklady Prodávajícím účelně vynaložené 
v souvislosti s odstraněním vady, u níž byla práva z vadného plnění uplatněna neoprávněně. 
 

4.7 Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě Smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu 
oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, 

mailto:podpora@hpe.com
mailto:info@kspcs.cz


 
                     
 
                             

 

 

                                                                

5 

že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení vady 
Prodávajícímu.  
 

4.8 O odstranění oznámené vady sepíše Kupující protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 

4.9 V případě, že Prodávající bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je Kupující oprávněn odstranění 
vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Prodávajícího. Náklady s tím spojené je 
Prodávající povinen uhradit Kupujícímu do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. 
 

4.10 Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané 
Kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné. 

 
V. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

5.1 Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 - specifikace Zboží 
 

5.2 Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

5.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Každá Strana obdrží jeden 
stejnopis. 
 

5.4 Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní 
strany. 
 

5.5 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu 
při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku. 
Prodávající přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností v souvislosti s plněním této 
Smlouvy. 
 

5.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných 
obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. 
 

5.7 Smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemně, a to jen se souhlasem obou Stran, nebo z jiných zákonných 
důvodů. 
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5.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Účastníci Smlouvy prohlašují, že se se Smlouvou řádně seznámili a že byla sepsána dle jejich 
svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
 

V Praze dne 24. 11. 2016 

 

 

 

____________________________ 

KSP Computer & Services, s.r.o. 

Petr Kašparovský, jednatel 

V Praze dne 24. 11. 2016 

 

 

 

____________________________ 

Základní škola waldorfská 

Ing. Pavel Seleši, ředitel 
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Příloha č. 1 – Specifikace zboží 
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